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les quatre parròquies del Marítim que, des de temps immemorials, 
acullen els actes de la Setmana Santa Marinera de València.

Encara que la celebració anual d’aquests cicles de música religio-
sa està prevista com a pòrtic de les celebracions de la Setmana 
Santa Marinera de València, la presència del COVID-19 ens va 
obligar a posposar la primera edició, inicialment prevista per a 
l’any passat fins ara, molt avançat aquest 2021 en què, per fi, 
podrà celebrar-se.

Aprofitem l’ocasió per a anunciar que, si la pandèmia ho permet, 
el II Cicle de Música Religiosa tindrà lloc del 3 al 7 d’abril de 2022.

La Setmana Santa Marinera de València va ser declarada Fes-
ta d’Interès Turístic Nacional l’any 2011 i l’Excm. Ajuntament de 
València li va concedir la Medalla d’Or de la Ciutat l’any 2016.

SETMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA
1er Cicle de Música Religiosa

La Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, té l’ho-
nor, de presentar el Primer Cicle de Música Religiosa, en la prepa-
ració del qual ha posat tota la seua obstinació perquè siga del grat 
del públic que assistisca a les diferents audicions.

Amb aquesta iniciativa volem reprendre les “Setmanes Santa In-
ternacionals de Música Religiosa” que van tindre lloc durant els 
anys 2003 al 2011, organitzades pel prestigiós compositor i amic 
Bernardo Adam Ferrero.

Aquelles inoblidables aportacions musicals mai van caure en 
l’oblit. Simplement romanien en estat de latència. Ara, de nou, 
amb la convicció de l’important lloc que ha d’ocupar la promoció 
de la cultura en la seua programació anual, la Junta Major vol 
recuperar aquella iniciativa oferint la primera audició en el marc 
d’aquesta Reial Parròquia dels Sants Joans, tan emblemàtica de 
la nostra ciutat. Les altres activitats programades tindran lloc en 

1er cicle de música religiosa 2021
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Segons la llegenda, Mozart, obsessionat amb la idea de la mort 
des de la del seu pare, afeblit per la fatiga i la malaltia, molt sen-
sible a tot allò sobrenatural per una suposada vinculació amb la 
francmaçoneria en aqueixa època de la seua vida, i impressionat 
per l’aspecte de l’enviat, va acabar per creure que aquest era un 
missatger del destí i que el rèquiem que anava a compondre seria 
per al seu propi funeral.

Encara sembla que es van interpretar extractes del Rèquiem en 
una missa en memòria de Mozart celebrada el 10 de desembre 
de 1791, l’estrena de l’obra completa es va produir a Viena el 2 
de gener de 1793, en un concert en benefici de la vídua del músic 
austríac, Constanze Weber. 

En morir el compositor el 5 de desembre de 1791, va deixar el 
Rèquiem inconclús. La seua dona, per exprés desig de Mozart, va 
buscar un compositor que acabara l’obra, Franz Xaver Süssmayr, 
el seu deixeble, i no va apostar per Salieri, tal com ens conta Milos 
Forman en la pel·lícula Amadeus.

Actualment se sap que Mozart va completar íntegrament només 
l’“Introit”. El “Kyrie” i la “Sequentia” van ser en gran part compos-
tos per Mozart, encara que els va finalitzar Süssmayr. L’“Ofertori”, 
també començat per Mozart, va ser completat pel seu alumne. 
Els dos moviments següents van ser compostos íntegrament per 
Süssmayr.

Al juny de 1791, Mozart va oferir a Viena un dels seus millors i úl-
tims concerts públics; va tocar el Concert per a piano núm. 27 (KV 
595). El seu últim fill, Franz Xaver Wolfgang Mozart, va nàixer el 26 
de juliol.

Dies abans, en la seua llar, es va presentar un desconegut, vestit 
de negre, que va refusar identificar-se i va encarregar a Mozart la 
composició d’un rèquiem. El desconegut li va donar un avança-
ment i van acordar que tornaria en un mes. Però el compositor va 
ser reclamat des de Praga per a escriure l’òpera La clemència de 
Tito, per a festejar la coronació de Leopold II.

Quan pujava amb la seua esposa al carruatge que els portaria a 
aqueixa ciutat, el desconegut es va presentar una altra vegada, i va 
preguntar pel seu encàrrec. Això va esglaiar el compositor.

Més tard, es va saber que aquell personatge (sembla que s’ano-
menava Franz Anton Leitgeb) era un enviat del comte Franz von 
Walsegg, músic aficionat l’esposa del qual havia mort. El vidu desit-
java que Mozart componguera la missa de rèquiem per als funerals 
de la seua dona, però volia fer creure als altres que l’obra era seua, 
i per això volia restar en l’anonimat

ESGLÉSIA DE SANT JOAN DEL MERCAT
Plaça del Mercat, s/n, 46001 València 
A les 18.30 hores

Orfeó Universitari de València
Kairós ensemble
Jenny Castro, soprano
Estibaliz Ruiz, mezzosoprano
Tomás Puig, tenor
Fernando Piqueras, baríton 
Francesc Valldecabres, director

AVE VERUM CORPUS Wolfgang Amadeus Mozart
RÈQUIEM Wolfgang Amadeus Mozart

diumenge 21 de novembre
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Generalitat Valenciana, la Medalla d’Or de la Ciutat de València, la 
Medalla de la Universitat de València i la Medalla de la Universitat 
Politècnica de València, la Medalla al Mèrit en les Belles Arts de 
la Reial Acadèmia de Sant Carles i el Premi Clar de Llum de la 
Universitat de València. 

Ha col·laborat amb agrupacions com les orquestres de Valèn-
cia, Filharmònica de la Universitat de València, RTVE, Nacional 
de Catalunya, Filharmònica de Madrid, Simfònica de Castelló, del 
CSMV, i grups com Spanish Brass Luur Metalls, Amores Grup de 
Percussió, Lux Venti i Música Trobada, amb què ha interpretat les 
obres del repertori coral i simfonicocoral principals, així com les 
estrenes a Espanya de Carmina Burana i Catulli Carmina, d’Orff; 
Te Deum de Kodály; Missa en fa menor de Bruckner; Chiches-
ter Psalms, de Bernstein; Cantata txeca, de Smetana; Gloria de 
Poulenc; Alexander Nevsky, de Prokofiev; Threni, de Stravinsky; El 
cant dels boscos, de Xostakóvitx; Lux aeterna de Lauridsen, i les 
estrenes absolutes del Te Deum de C. Cano; De profundis, d’Es-
plà; Missa solemnis, de Lammerz; L’adéu de Lucrècia Borja, de 
C. Santos; Pax et bonum, de C. Martínez-Orts; Ab urbe condita, 
de R. Pastor, etc. 

Des de 1992 coorganitza el Festival Internacional de Cors Univer-
sitaris (FICU) i fins ara n’ha organizat quatre edicions. Així mateix, 
també participa en projectes singulars, com el festival Greenspace 
amb música de cinema sota la direcció de R. Baños, els concerts 
de comiat del grup Obrint Pas al Teatre Principal o el projecte 
docent Òpera Prima, amb la representació de Dido and Aeneas. 
Darrerament ha creat tota una xarxa de projectes educatius i ha 
encetat el projecte Residències, que crea espais interdisciplinaris 
amb el món creatiu valencià.

ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

Fundat el 1947 al si de la Universitat de València, n’està format 
per estudiants, graduats i professors i, des dels seus inicis, també 
de la Universitat Politècnica de València. N’han estat els directors: 
Jesús Ribera, Eduardo Cifre, Josep Ramon Gil-Tárrega, Constan-
tino Martínez-Orts i, actualment, Francesc Valldecabres. 

Les seues activitats es realitzen amb el patrocini del Patronat 
d’Activitats Musicals de la FGUV, del Santander, i gràcies a la 
col·laboració de la UVEG, UPV, CulturArts i l’Ajuntament de Valèn-
cia. 

Ha obtingut el Primer Premi en totes les edicions del Concurs 
Nacional de Cors Universitaris i ha estat guardonat en els con-
cursos de Llangollen, Knock, Pardubice, Veszprém, Xiamen. Així 
mateix, ha aconseguit el Primer Premi d’Havaneres i del públic en 
el 53é Certamen Internacional d’Havaneres de Torrevella. A més, 
ha realitzat gires per França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Suïssa, 
Txecoslovàquia, Hongria, Àustria, Portugal, Rússia, EUA, l’Índia, 
Filipines, la Xina, etc.

Posseeix la màxima condecoració universitària amb caràcter 
col·lectiu i la Fulla de Llorer de la Cultura de l’Associació València 
de Premsa, la Distinció de l’Orde de Jaume I, l’Alta Distinció de la 
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És membre de JOCONDE –Jove Cor Nacional d’Espanya– (dir. 
Nuria Fernández), cor NEOVOCALIS (dir. Rafael Sánchez Mom-
biedro) i Cor de Dones A Cau d’Orella (dir. Mònica Perales Mas-
sana). 

Com a solista ha interpretat obres com Messiah (Haendel), Rè-
quiem en re menor op. 48 (Fauré), The armed man (Jenkins), 
Magnificat (Rutter), Magnificat (Zelenka) o Missa de la Coronació 
(Mozart). 

Sensible a la creació musical actual, participa a Festivals com El 
Compositor, Hui (MuVIM 2017) o ENSEMS (Palau de la Música 
2018) i estrena regularment obres de compositors en actiu com 
ara Josep Ramon Gil-Tàrrega –Madrigal sobre un llenç, per a or-
questra, cor i soprano solista (2017) i El bosc sagrat, per a pia-
no i soprano (2018)–, Claudia Cañamero –Disinformation, per a 
soprano i percussió (2018)– i Christian Roca –Cinco Canciones 
Españolas, per a soprano i piano (Cicle Música la Capella de la 
Universitat de València 2020)–. 

Des de 2016 forma duo estable amb el pianista i clavecinista 
Adrià Gràcia, amb qui regularment treballa tant en la recuperació 
d’obres dels segles XVII i XVIII com en la difusió de repertori poc 
habitual dels segles XX i XXI.

JENNY CASTRO (soprano) 

Nascuda a Vitòria, inicia la seua formació musical en l’agrupa-
ció Crescendo Abesbatza. Comença els seus estudis de cant al 
Conservatori Jesús Guridi (Vitòria) i, posteriorment, es trasllada a 
València per continuar-los al Conservatori Superior Joaquín Rodri-
go, on obté el Títol Superior d’Interpretació en 2018, sota la tutela 
de la soprano Gloria Fabuel. 

Ha realitzat cursos amb Ana Luisa Chova, Robert Expert, Jorge 
Robaina, Evghenia Dundekova, Gerd Turk i Carlos Mena. Interes-
sada per la interpretació històricament informada, ha col·laborat 
amb cors i grups de cambra com Victoria Musicae, Harmonia del 
Parnàs o Música Trobada, amb qui ha participat també en diver-
sos enregistraments discogràfics.
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ESTÍBALIZ RUIZ (mezzosoprano)

Nascuda a Castelló, finalitza els seus estudis en el Conservatori 
Joaquín Rodrigo de València, en què obté el millor expedient de 
la seua promoció. Durant la temporada 2010-2011 forma part del 
Centre de Perfeccionament Plácido Domingo en el Palau de les 
Arts Reina Sofia de València, i completa la formació amb classes 
magistrals del tenor Juan Lomba, Celso Albelo, A. Lemmo, Klaus 
Salmann, Roger Vignoles (lied i chanson), M. Ortega i amb el mes-
tre Alberto Zedda. 

En 2012 és becada per la Universitat Internacional Menéndez Pe-
layo i en 2014 per l’Associació Amics de l’Òpera de Madrid, en 
què participa en el cicle de Joves Promeses. 

Com a solista, dirigeix la seua activitat tant al concert, com al reci-
tal i a l’òpera. Forma part de Alenza Trio, amb els qui desenvolupa 
una intensa activitat concertística. 

Ha cantat amb l’Orquestra de València, Jove Orquestra de Gra-
nada, Orquestra Martín i Soler de València, Orquestra Simfònica 
Ciutat de Saragossa, Orchestra di Padova e del Veneto, Orques-
tra del Conservatori del Liceu de Barcelona, Orquestra Lírica de 
Castelló, Orquestra de Cambra Eutherpe i Orquestra Simfònica 
de la Universitat Nacional de Colòmbia. Ha estat dirigida per mes-
tres com Fabio Biondi, Juan Luis Martínez, F. Valero Terribas, En-
rique García Asensio, Miguel Ángel Gómez Martínez, Daniel Gil 
de Tejada, Yaron Traub, Louis Salemno, G. Voronkov, A. Sisillo i 
Plácido Domingo. 

Ha actuat en escenaris espanyols reconeguts com el Palau de 
la Música de València, Palau de les Arts Reina Sofia de València, 
Teatre Principal de Castelló, Auditori de Castelló, Teatre Romà de 
Sagunt (festival Sagunt a escena), Gran Teatre del Liceu de Barce-
lona, Teatre Fortuny de Reus, Teatre Metropol de Tarragona, Audi-
tori Manuel de Falla de Granada, Catedral de Conca i Catedral de 
València, Auditori de Saragossa, Auditori Baluard de Pamplona, 
Auditori León de Grieff de Bogotà i Teatre Sociale di Rovigo. 

En la seua discografia es troba La glòria musical del barroc (Fun-
dació La Lum de les Imatges, Generalitat Valenciana), els Intimis-
mes, de López Artiga (CD homenatge a la MI Acadèmia de la 
Música Valenciana), i el ballet Passionera, per a mezzosoprano i 
orquestra, de Vicent Garcés, amb el patrocini de CulturArts.
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TOMÁS PUIG (tenor)

Realitza els seus estudis musicals a l’Institut Superior d’Art del 
Teatre Colón de Buenos Aires, a Conservatori de València i al Cen-
tre d’Art Líric de Marsella. 

Artista versàtil, ha cantat música vocal de cambra, oratori, sarsue-
la, òpera, teatre musical, música antiga i contemporània. 

S’ha presentat a nombrosos escenaris espanyols, entre els quals 
hi ha el Teatre de la Zarzuela i l’Auditori Nacional de Música de 
Madrid, el Teatre Principal i el Palau de la Música de València; el 
Festival Sagunt a Escena, el Festival Puccini i l’Òpera de Maó. 

Les seues primeres actuacions a València van ser les estrenes 
absolutes de les òperes L’última llibreria, de R. Pastor, i El triomf 
de Tirant, d’A. Blanquer. Més tard participa en el Festival In-ter-
nacional Sagunt a Escena de 1995, en l’òpera Turandot, de G. 
Puccini, i en la versió concertant d’Els set pecats capitals, de Kurt 
Weill, totes dues amb l’Orquestra de València. Així mateix, parti-
cipa en el Festival Puccini amb obres com ara Madama Butterfly, 
La Boheme i Manon Lescaut. 

Col·labora des de llavors amb l’Orquestra de València i amb el 
Cor de la Generalitat Valenciana, agrupació de la qual és integrant 
en l’actualitat. Algunes obres en què ha intervingut són La vida 
breve, La Atlántida i El retaule de Mestre Pedro, de M. de Falla; La 
vídua alegre, de F. Lehar; Salomé, de R. Strauss; Il tabarro, de G. 
Puccini; Nabucco, de G. Verdi; Carmina Burana, de C. Orff, i Peter 
Grimes, de B. Britten. 

Ha cantat sota la batuta de directors com ara M. A. Gómez Mar-
tínez, M. Galduff, P. Halfter, J. Pons, J. Bernácer, C. Badea, H. 
Christophers, K. Khan i P. Guth.
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FERNANDO PIQUERAS MUÑOZ (baríton) 

Nascut a València, des de ben jove inicia els estudis de solfeig i 
saxòfon al CIM de Mislata, i cursa seguidament estudis de cant 
en el Conservatori Professional de Música de Torrent i Superior 
de València. 

Com a solista, ha participat en l’enregistrament del disc Bel Canto 
Spectacular (nominat als Premis Grammy 2010), al costat del te-
nor Juan Diego Flórez, i en el CD de Plácido Domingo, Verdi (millor 
àlbum clàssic dels Premis Grammy Llatins 2014). 

Ha interpretat rols en Don Giovanni (Don Giovanni) i La flauta mà-
gica (Papageno i Sprecher), de W.A. Mozart; El barber de Sevilla 
(Figaro), de G. Rossini; Carmen (Escamillo), de G. Bizet; L’elisir 
d’amore (Belcore), de G. Donizetti; La Bohème (Marcello i Schau-
nard); Madama Butterfly (Sharpless), de G. Puccini; La traviata 
(Giorgio Germont), i Rigoletto (Marullo), de G. Verdi.

En l’àmbit de l’oratori ha interpretat el Rèquiem de G. Fauré; Mes-
siah de Händel; Ein Deutsches Requiem, de J. Brahms; 9a Sim-
fonia de Beethoven; Carmina Burana, de Carl Orff; Petite Messe 
Solennelle, de G. Rossini, i Rèquiem i Missa de la Coronació, de 
W.A. Mozart. A més, ha estat dirigit per mestres com ara Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Nello Santi, Jordi Savall, Juan Luis Martinez 
o Antoni Ros Marbà, junt amb formacions com l’Orquestra i Cor 
del Teatre Sant Carlo de Nàpols, Orquestra de València, Orquestra 
de la Comunitat Valenciana, Orfeó Universitari de València i el Cor 
de la Generalitat Valenciana, entre d’altres.
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KAIRÓS ENSEMBLE

Kairós Ensemble és un ambiciós projecte que naix de l’amistat i de 
la voluntat de gaudir de la música de cambra en totes les facetes 
i formacions. 

Kairós és una formació flexible, que s’adapta a diferents tipus de 
programacions i formacions. 

Els seus membres fundadors són integrants d’algunes de les mi-
llors orquestres del panorama internacional com Concertgebouw 
Orkest, London Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker o 
Palau de les Arts de València, l’amistat dels quals naix des d’eta-
pes  d’estudi fins a festivals tan rellevants com el Verbier Festival 
de Suïssa. 

D’una manera o d’una altra, els membres del conjunt porten anys 
tocant junts, i s’han decidit a formar un projecte propi i únic, que 
siga capaç de combinar tot tipus de formacions, des de les més 
àmplies fins a les més reduïdes, però sempre amb el denominador 
comú d’abordar la música des de la major excel·lència, creativitat 
i sentit.

Formen Kairós Ensemble:

Alexander Nikolaev i Marta Wasilewicz, violins.

Ana Mba, viola.

Salvador Bolón, violoncel.
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FRANCESC VALLDECABRES (director)

Titulat superior pel Conservatori de Música de València en Direc-
ció d’Orquestra, Direcció de Cor, Clavecí i Transposició i Acom-
panyament amb les màximes qualificacions. És màster d’Estètica 
i Creativitat Musical per la Universitat de València i màster de Di-
recció Coral pel Conservatori de Rotterdam. Amplia els seus es-
tudis amb S. Mas, J. L. Martínez, H. Leenders, L. Tao, M. Noone, 
M. Molina, N. Peres da Costa, D. Ham, A. van Beek i F. Brüggen, 
entre d’altres. 

Ha col·laborat com a continuista, pianista i corepetidor amb 
Laurens Collegium Rotterdam, Turiae Camerata, Laurenscantorij 
Rotterdam, Ensemble Cabanilles, Codarts Chamber Choir, Ars 
Musicae Mallorca, La Escaramuza, Orquestra Ciutat de Torrent, 
Capella de Sant Esteve, l’Almodí Cor de Cambra i Capella Saeta-

bis, amb la qual ha enregistrat tres discos de barroc valencià com 
a continuista i director assistent, i un altre amb Les Consolations, 
de J. J. Rousseau. 

És director de l’Orfeó Universitari de València des de 2012. Ha 
sigut director de l’Orfeó d’Aldaia, de la Coral de la Universitat 
d’Alacant, del Grup Ricercare, i assistent del Cor Jove dels Països 
Catalans. Ha treballat com a director amb Spanish Brass Luur 
Metalls, Lux Venti, Amores Grup de Percussió, Cor de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu, Orquestra Barroca i Seminari d’Òpera de 
Cambra del CSMV, Orquestra Barroca del CSMSSC, Melomans, 
Petits Cantors de València i Música Trobada –grup amb el qual ha 
enregistrat el disc Joan Cabanilles, la música d’un temps (ASSISI, 
IVM)–, entre d’altres. Interessat pel patrimoni valencià, ha transcrit 
i recuperat nombroses obres del s. XVIII i ha estrenat obres de J. 
Sanz, P. de Luis, R. Pastor, F. Coll, F. Carbonell i I. Latorre. 

En el vessant pedagògic ha compost i enregistrat diversos treballs 
i és coautor, junt amb F. Guasp i F. Ferran, dels llibres de llenguat-
ge musical Fortissimo. El curs 2010-2011 treballà com a profes-
sor de Cor al Conservatori de Rotterdam. Pertany, per oposició, al 
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques de la Generalitat 
Valenciana en les especialitats de Llenguatge Musical (2004) i Cor 
(2008), i actualment és professor i cap de departament al Conser-
vatori Professional de Catarroja.
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COR DEL CASINO MUSICAL DE GODELLA

L’agrupació del Cor Casino Musical naix al si de l’associació Ca-
sino Musical de Godella.
Va ser formada el 2009, i des de l’any 2015 n’assumeix la direc-
ció Josep Ramón Gil-Tàrrega. Compta actualment amb un sub-
director, Carlos Pérez Oñate. El repertori aborda obres i autors 
representatius de la música coral des del Renaixement fins als 
nostres dies, amb una presència especialment nombrosa d’au-
tors valencians. 
Ha participat en diversos concerts benèfics des que va estar for-
mat: contra el càncer, o amb ONG com ara Metges sense fron-
teres.
Entre les actuacions, cal destacar-ne la participació amb l’Or-
questra del Casino en la Cloenda de l’Any Pinazo al Palau de la 
Música de Valencia (2017), en la qual es va dur a terme l’estrena 
de l’obra Madrigal sobre llenç, de Josep Ramón Gil-Tàrrega, so-
bre un poema de l’escriptor i poeta Vicent Alonso.

ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
Plaza de la Iglesia de los Ángeles, 1 · 46011 València
A les 20.15 hores
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JOSEP R. GIL-TÀRREGA (director)

Realitza els estudis superiors de música al Conservatori Superior 
de Música de València. 

Les activitats professionals principals estan relacionades amb la 
docència i la direcció, encara que també desenvolupa una im-
portant tasca com a clavecinista, tot col·laborant amb grups com 
Estil Concertant, Collegium instrumentale, Quartet Conclave, 
Zelenka Ensemble, Dolce Rima o Capella de ministrers. 

Té enregistrats 17 CD com a director o instrumentista, entre els 
quals destaquen els de Victoria Musicae, grup especialitzat en la 
polifonia valenciana i espanyola dels segles XVI al XVIII, del qual és 
director titular des de l’any 1992, i que ha rebut elogis i guardons 
importants de la crítica internacional. 

Va ser director titular del cor Cambra Musical, de l’Orfeó Univer-
sitari de València i del Cor de la Federació de Cors de la CV, i 
convidat en diferents agrupacions corals d’arreu l’Estat, com el 
Cor de RTVE, l’any 2008. 

DILLUNS 22 DE NOVEMBRE

Ha estat professor en diferents cursos de direcció, anàlisi i inter-
pretació coral. Dintre de la programació de concerts participatius 
organitzats per la Fundació La Caixa, ha estat el principal direc-
tor-muntador del Messies participatiu en nou edicions a Madrid, 
València i Alacant. 

Ha compost obres per a cor, soprano i piano, i simfonicocorals, 
i ha rebut encàrrecs d’entitats com ara l’Orfeó Català, la Funda-
ció Cor Madrigal de Barcelona, Certamen Fira de Tots Sants de 
Cocentaina, Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, 
Cor universitari Sant Yago, Cor A Cau d’Orella, Federació Cata-
lana d’Entitats Corals, cor Lieder Camera, Cor de RTVE, Petits 
Cantors de València, etc. 

Les seues obres estan editades en Musicvall Ed., La mà de Gui-
do, Editorial Piles i Federació catalana d’entitats corals. 

En l’actualitat és director titular del grup Victoria Musicae i del Cor 
del Casino Musical de Godella. És catedràtic de música d’educa-
ció secundària.

PROGRAMA
Ave Maria ……………………………… J. Arcadelt (1507-1568) 
If ye Love Me  ……………………………… T. Tallis (1505-1585) 
Sicut Cervus ……………………… G. P. Palestrina (1525-1594) 
Tenebrae facta sunt ………………  T. L. Victoria (c1548-1611) 
Exultate justi in Domino ………… L. da Viadana (c1560-1627)  
Ave Maria ………………………… Ricardo Olmos (1905-1986)
O Sacrum Convivium …………………  L. Molfino (1916-2012) 
Ave Maria ……………………………… J. R. Gil-Tàrrega (1962)
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dimarts 23 de novembre
ESGLÉSIA CRIST REDENTOR-SANT RAFEL 
Carrer de la Reina, 96, 46011 València
A les 20.15 hores

PROGRAMA  

Quartet núm. 4 en do major K. 127 ……………… W. A. Mozart
“Allegro”

6 corals de la Passió segons san Mateu BWV 244  J. S. Bach

Quartet op. 20 núm. 6 en la major …………………F. J. Haydn

Les set últimes paraules de Crist a la Creu ………F. J. Haydn
Quartet op. 51
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DIMARTS 23 DE NOVEMBRE

KAIRÓS ENSEMBLE

Kairós Ensemble és un ambiciós projecte que naix de l’amistat 
i de la voluntat de gaudir de la música de cambra en totes les 
facetes i formacions. 

Kairós és una formació flexible, que s’adapta a diferents tipus de 
programacions i formacions. 

Els seus membres fundadors són integrants d’algunes de les mi-
llors orquestres del panorama internacional com Concertgebouw 
Orkest, London Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker o 
Palau de les Arts de València, l’amistat dels quals naix des d’eta-
pes  d’estudi fins a festivals tan rellevants com el Verbier Festival 
de Suïssa. 

D’una manera o d’una altra, els membres del conjunt porten anys 
tocant junts, i s’han decidit a formar un projecte propi i únic, que 
siga capaç de combinar tot tipus de formacions, des de les més 
àmplies fins a les més reduïdes, però sempre amb el denomina-
dor comú d’abordar la música des de la major excel·lència, crea-
tivitat i sentit.

Formen Kairós Ensemble:

Alexander Nikolaev i Marta Wasilewicz, violins.

Ana Mba, viola.

Salvador Bolón, violoncel.
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COR DE CAMBRA DE VALÈNCIA

Fundat en 1986, ha estat dirigit en una primera etapa per Mari 
Carmen Guallart i Salvador Moroder. En l’actualitat el dirigeix Jai-
me Flors. 

Aquesta agrupació ha estat guardonada en nombrosos concur-
sos de cors: ha obtingut el segon premi de polifonia en els XXXII i 
XXXVI Festival de Polifonia i Havaneres de Torrevella (1986 i 1994); 
el segon premi en el XIX Festival d’Ejea de los Caballeros (1988); 
el segon premi en el III Certamen Internacional de Cors de Trelew 
(l’Argentina), en 1997; el segon premi en el I Concurs Nacional de 
cors de Xixona (1997), i el primer premi en el XVII Certamen Coral 
Fira de Tots Sants de Cocentaina, així com el premi a la millor 
interpretació de l’obra obligada i el premi del públic (1997). 

Ha presentat programes com l’estrena a Espanya de la Missa 
Carminun, d’H. Isaac; Música en l’època de Joan Lluís Vives, Mú-
sica en l’època de sant Ignasi, Missa de Rèquiem, d’A. Campra; 
Responsoris de tenebres, de T.L. de Victoria; estrena mundial de 

dimecres 24 de novembre
ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSARI
Plaça del Rosari, 4, 46011 València
A les 20.15 hores

la Cantata a Xàtiva, de Josef Lammerz. Així mateix, ha interpretat 
música dels períodes clàssics i romàntic per a cor de cambra i 
piano, i polifonia religiosa i profana dels segles XV i XVI. De la 
mateixa manera, ha cantat el Gloria de Vivaldi, motets de Mozart, 
la Missa Brevis KW 196 de Mozart, el Te Deum de Charpentier, 
el Mare Dolorosa, de P. J. Viso; El Messies, de G.F. Händel, i el 
Romancero Gitano de Castelnuovo-Tedesco. 

Ha realitzat gires per Espanya, Txecoslovàquia i l’Argentina. És 
Medalla de Bronze de la Generalitat Valenciana.

PROGRAMA
O magnum mysterium ………… Pedro de Cristo (1545-1618)

Sicut cervus …………………… Giovanni Pierluigi da Palestrina
Gloria Patri ……… Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Ave verum ………………………………William Byrd (1543-1623) 

Regina Caeli ………………………… Juan Cererols (1618-1680)

Christus factus es …………Juan Bautista Comes (1582-1643)
Exultate Deo ………………… Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Jesu dulcis memoria ………Miguel Hilarión Eslava (1807-1878)
Benedictus ………………… Salvador Giner Vidal (1832-1911)

Locus Iste ………………………… Anton Bruckner (1824-1896)
Ave verum …………………… Camille Saint Saëns (1835-1921)
Ubi caritas ……………………………………… Ola Gjeilo (1978- )
Lux aeterna ………………………… Brian A. Schmidt (1980- )
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DIMECRES 24 DE NOVEMBRE

Martínez i José Ramón Gil-Tárrega; i de cant com ara Kym Amps, 
David van Asch, Dom Daniel Saulnier, Patricia Llorens i Víctor 
Alonso, entre d’altres.
Actualment és integrant de l’Almodí Cor de Cambra, cantant de 
reforç del Cor de la Generalitat Valenciana i director del Cor de 
Cambra de València. Ha sigut director del cor de cambra VoceAr-
te entre els anys 2009-2014, director del Cor Ciutat de Burjassot 
(2010-2011) i director assistent de l’Orfeó Universitari de València 
entre els anys 2012-2014.
Paral·lelament exerceix com a enginyer forestal, títol que va ob-
tindre a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del 
Medi natural de la Universitat Politècnica de València, amb els pre-
mis atorgats en la seua promoció per la MTS d’Enginyers Agrò-
noms i Bancaixa-UPV; i com a docent, en disciplines de ciències.

JAIME FLORS VILLAVERDE (director)

Naix a València i des de ben jove comença a demostrar un gran 
interés per la música. Als set anys inicia els estudis musicals en 
l’especialitat de piano i més tard comença la de cant, com a tenor, 
al Conservatori Professional de Música de València, on obté el 
grau professional en totes dues disciplines.
Al llarg de la seua trajectòria ha passat per diverses formacions 
tant d’aficionats com professionals de renom, com és el cas de 
l’Orfeó Universitari de València, Schola Chantorum d’Algemesí, 
Cor de Cambra Amalthea, Grup Ricercare, Intermezzo Progra-
macions Musicals, Cor de Cambra Lluís Vich, Coral Catedralícia 
de València, Cor de la Generalitat Valenciana, Lux Venti, Harmonia 
del Parnàs, Civitas Harmoniae, Capella de Ministrers i l’Almodí Cor 
de Cambra, del qual és membre fundador.
Ha realitzat diversos cursos formatius i de perfeccionament tant 
en el camp del cant com en el de la direcció coral, amb mestres 
de direcció com ara Vasco Negreiros, Martin Schmith, Juan Luis 
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dijous 25 de novembre
ESGLÉSIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Plaça del Tribunal de les Aigües, 1, 46011 València
A les 20.15 hores

PROGRAMA
Sonata per a baixó (1791) …………… Miguel de Lope (?-1798) 
“Andante moderato” 
“Allegro no mucho”

Sonatina per a violó …… Francisco Javier Gibert (1779-1848) 
“Andante” 
“Allegro” 

Sonatina per a baixó (ca 1800) …………Francisco Javier Gibert 
(1779-1848) 

“Andante” 
“Allegro”
Sonata en la major …………… Francisco Corselli (1705-1778) 

Sonatina per a baixó (1819) ………… Manuel Sánchez García 
(1771-1825) 
“Largo” 
“Allegro no mucho” 

Greu de huité to ………… José Blasco de Nebra (1702-1768) 
“Muy despacio” 
“Allegro” 

Sonata per a fagot (1780) …… JoaquÍn GarisuaIn (1751-1810) 
“Allegro moderato” 
“Larghetto”
“Allegretto”
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DIJOIUS 25 DE NOVEMBRE

SIESTA ENSEMBLE

Els components de Siesta Ensemble posseeixen una trajectòria 
professional sòlida i han participat en festivals prestigiosos com el 
Festival de Vélez Blanco d’Almeria, Festival Renaixement a Sant 
Miquel dels Reis de València, IX Cicle de Concerts de Música Sa-
cra de Tenerife, VII Festival Medieval d’Elx, XXV Festival Coral de 
Sogorb, Música al Castell d’Alaquàs, FEMAL Lorca (Múrcia), Fes-
tival Enclaves Huesca, XV Festival Internacional Música Barroca 
de Calataiud, XVI Festival Música Antiga de Peníscola, Sagunt in 
Excelsis, Pòrtic de Setmana Santa de Tortosa, XIV Setmana de 
Música Sacra de Requena, XVII Cicle de Música Sacra de Beni-
cassim i III Escola Internacional de Ministrers Ciutat de Requena.

Formen Siesta Ensemble:

Ovidio Giménez, fagot barroc (Laurent Verjat, còpia de Thierrot 
Prudent de 1770).

Javier Caballero, clave (Cisneros, còpia de Ruckers de 1624).

Dimas Bru, violoncel (Plovdiv, còpia de F. Ruggieri de1628).
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PREGÓ DE LA SETMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA

■ Divendres 25 de març de 2022

ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
Plaza de la Iglesia de los Ángeles, 1 · 46011 València
A les 20.00 hores

El Pregó de la Setmana Santa Marinera de València anuncia que 
la Setmana Santa s’acosta “de la ma de la primavera” i convida al 
marítim i a tota la ciutat de València a preparar-se.
Enguany el Pregó serà pronunciat per Rafael Company i Mateo, 
director del *MUVIM.

II CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA
■ Del 3 al 7 d’abril de 2022

El segon cicle de Música Religiosa se celebrarà del 3 al 7 d’abril 
de 2022. Les actuacions tindran lloc a les esglésies dels poblats 
maritims vinculades a la Setmana Santa Marinera de València.

LA SETMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2022
■ Del 8 al 17 d’abril de 2022

La gran setmana dels poblats marítims de València tindrà lloc en 
les dates centrals del mes d’abril del pròxim any.
Destaquen com a actes principals la solemne processó de Diven-
dres Sant i la Desfilada del Diumenge de Resurrecció.

pròxims esdeveniments
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